
 

SOFTWARE EMISSOR CT-e – Sebrae-SP 

VERSÕES ANTERIORES 

 

1 – Versão 1.2 

1.1 – Download e execução do aplicativo 

DOWNLOAD DO SOFTWARE 

Observações:  

Os Conhecimentos de Transporte eletrônicos emitidos por esta versão têm validade jurídica. 

 

O contribuinte deverá dispor de Certificado Digital tipos A1 ou A3 no padrão ICP-Brasil. 

Recomendamos que seu fornecedor de certificado digital seja consultado quanto à 

compatibilidade do certificado digital A1 ou A3 com o aplicativo e o sistema operacional do 

equipamento.  

 

Após a instalação e execução do aplicativo pela primeira vez, é criado o diretório database na 

raiz do disco (Caso do Windows com configuração padrão, C:\database. Caso do Linux, na raiz, 

\database\). Este diretório conterá os dados do Software e NÃO poderá ser apagado ou 

modificado. Caso apagado, o Software gerará um novo diretório database, mas os dados 

anteriores serão perdidos. 

 

Configuração de vídeo recomendada: 1024 x 768 

 

Requisitos de Sistema  

Processador: Pentium III ou AMD K6 450 Megahertz ou superior 

Memória RAM: 256 Megabytes ou superior (512 Megabytes recomendado) 

Espaço em disco: 98 Megabytes (Java - JRE 6) + 30 Megabytes (Software Emissor CT-e) 

 

Sistemas Operacionais  

Windows 2000 (SP4+), Windows XP (SP1 SP2), Vista, Windows 2003, Windows 7  

Red Hat Linux, SUSE Linux, JDS  

Solaris SPARC, Solaris x86 

 

*Maiores informações dos sistemas operacionais suportados pelo Java aqui 

http://www.sebrae.com.br/file_source/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/cte/emissorCTe.1.2.jnlp
http://www.java.com/pt_BR/download/manual.jsp


 

 

2 – Versão 1.1 

2.1 – Download e execução do aplicativo 

DOWNLOAD DO SOFTWARE 

Observações:  

Os Conhecimentos de Transporte eletrônicos emitidos por esta versão têm validade jurídica. 

 

O contribuinte deverá dispor de Certificado Digital tipos A1 ou A3 no padrão ICP-Brasil. 

Recomendamos que seu fornecedor de certificado digital seja consultado quanto à 

compatibilidade do certificado digital A1 ou A3 com o aplicativo e o sistema operacional do 

equipamento.  

 

Após a instalação e execução do aplicativo pela primeira vez, é criado o diretório database na 

raiz do disco (Caso do Windows com configuração padrão, C:\database. Caso do Linux, na raiz, 

\database\). Este diretório conterá os dados do Software e NÃO poderá ser apagado ou 

modificado. Caso apagado, o Software gerará um novo diretório database, mas os dados 

anteriores serão perdidos. 

 

Configuração de vídeo recomendada: 1024 x 768 

 

Requisitos de Sistema 

Processador: Pentium III ou AMD K6 450 Megahertz ou superior 

Memória RAM: 256 Megabytes ou superior (512 Megabytes recomendado) 

Espaço em disco: 98 Megabytes (Java - JRE 6) + 30 Megabytes (Software Emissor CT-e) 

 

Sistemas Operacionais  

Windows 2000 (SP4+), Windows XP (SP1 SP2), Vista, Windows 2003  

Red Hat Linux, SUSE Linux, JDS  

Solaris SPARC, Solaris x86 

 

*Maiores informações dos sistemas operacionais suportados pelo Java aqui 

 

 

 

http://www.sebrae.com.br/file_source/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/cte/emissorCTe.1.1.jnlp
http://www.java.com/pt_BR/download/manual.jsp

